
Chiang mai, 16 maart 2013  
 

 

Akties  

Deze nieuwsbrief wil ik graag beginnen met een 3-tal akties die op dit 

moment lopen ten behoeve van onze stichting.  

Allereerst de spaaraktie van de christelijke school "De Tol" in Zuid-  

Laren. Op dinsdag 30 oktober jl. zijn Johan Hol en ondergetekende op 

de school geweest en hebben daar alle leerlingen vriendschapsbandje  

overhandigd die gemaakt zijn door de hilltribes. We hebben de  

leerlingen verteld over het kindertehuis, de dorpen en omstandigheden  

waar zij vandaan komen. Het was ereg leuk voor ons en we denken ook  
voor hen. Inmiddels heeft ook een 2 school uit Zuid-Laren, De  

christelijk dalton school "Jonglaren", een spaaraktie gestart en  

natuurlijk moeten zij straks ook van een vriendschapsbandje worden 

voorzien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderen van "de Tol" tonen hun gekregen vriendschapsbandje  
 
 
 

Daarnaast is de "J.F. Kennedyschool" in Dordrecht bezig met een  

statiegeld aktie. Lege flessen worden bij school ingezameld en  



vervolgens ingeleverd bij een supermarkt. De opbrengst wordt  

gedeeld door een stichting die werkt in Afrika en onze stichting.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerlingen van de J.F. Kennedyschool luisteren naar het doel van hun aktie.  
 

 

Wij wensen alle drie de scholen veel succes toe met hun aktie.  

Verder kregen wij van 2 vaste donateurs een mooie geste. Zij waren in  

februari jl. 45 jaar getrouwd en hebben dit gevierd met een feestje  

voor familie en vrienden. Als kado wilden zij geld hebben dat zij op 

hun beurt weer aan ons kindertehuis schonken. Namens alle kinderen 

en bestuur nogmaals gefeliciteerd en bedankt voor de donatie.  
 

 

Kerstmis  

Ook dit jaar hebben wij weer Kerstmis gevierd. Wel niet op 25  

december maar gewoon 2 dagen eerder op zondag.  

Omdat Thailand een boedistisch land is, wordt normaal gesproken  

geen kerstmis gevierd en zijn de scholen en bedrijven gewoon open.  

Dit jaar was de Kerst opnieuw bijzonder. Eerst waren er 's middags de  

oud-hollandse/thaise spelletjes. Een hoogte punt was wel het  

blinddoeken van een persoon die vervolgens via het betasten van het  

gezicht moest raden wie de andere persoon was. Vooral het niet  

herkennen van haar eigen zoon door een moeder gaf veel hilariteit. 's  

Avonds traden de kinderen op. Soms in groepjes en soms alleen met  

zang of dans. Het was een bijzonder optreden waarop iedereen erg  

trots was en met een geweldige sfeer. Ook de aanwezige Nederlanders  

traden op. Zowel Sinterklaas liederen als een canon van "Vader 

Jacob" werden ten gehore gebracht.  



U begrijpt dat heel de maand januari vol stond met boekingen voor  

nog meer optredens. De avond werd afgesloten met het hier inmens 

populaire "Kamnan Style", een nummer van een Koreaanse zanger dus 

bijna een plaatselijke artiest.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een gezamenlijk optreden van Lisu- en Karenkinderen De barbeque vond grote aftrek  
 

 

Tussendoor werd er nog gegeten. Een barbeque van een varken die de  

avond ervoor was geslacht. Ik wil u de details onthouden maar  

samengevat kwam het er wel op neer dat het beest niet meewerkte.  
 

 

Knippen  

Opnieuw is de huiskapper langsgeweest. Evenals 2 jaar geleden heeft 

hij de tondeuze en schaar weer gehanteerd. Omdat we nu veel nieuwe  

kinderen hebben werd er bij de kinderen die zijn vorige bezoek nog 
konden herinneren natuurlijk eerst geinformeerd naar hun ervaring.  

Gelukkig was die goed zodat we een mooie besparing konden maken  

omdat we ze niet naar een plaatselijke kapper behoefden te sturen.  

Hier in Thailand moeten de jongens van school kort haar dragen. Voor  

de meisjes zijn er ook vaste modellen maar voor hen gelukkig niet zo 

kort.  



1 ONDER BEHANDELING, 2 ZIJN AL KLAAR  
EN 2 WACHTEN NOG OP HUN BEURT  

UITERSTE CONCENTRATIE ALSMEDE EEN  
VOORTDURENDE CONTROLE  
 

 
 
 
 
 

Examen  

Inmiddels hebben de eerste 3 studenten dit jaar hun diploma in  

ontvangst mogen nemen. Op zondagmorgen 3 maart waren circa  

1.500 studenten van verschillende scholen verzameld in een  

congreszaal. Met een bijna militaristische planning en op een wijze  

zoals dat alleen in Azie kan, werden de diploma's uitgereikt. Als enige  

westerling was ik in de zaal aanwezig. Een van de studenten probeert, 

wanneer hij voldoende financiele middelen heeft gevonden nog verder  

te leren. Voor onze stichting is het niet te doen om hem nog 2,5 jaar  

verder te ondersteunen. Er wachten nog vele andere kinderen op  

ondersteuning. De andere twee gaan wel werken. Zij hebben nu naast  

een technische opleiding een tweejarige vervolgstudie achter de rug.  

Als stichting mogen wij tevreden zijn dat er weer een aantal studenten 

zijn afgestudeerd.  

Wanneer alles goed gaat slagen er nog 2 studenten dit jaar.  



DE 3 GESLAAGDEN  
 

 
 

Bezoek  

De afgelopen periode hebben weer veel mensen het tehuis bezocht.  

Opnieuw hebben 2 van hen hun ervaringen op papier gezet en 

hieronder volgt hun verslag.  
 
 

Indrukwekkende ervaring om het kinderhuis van Joop te bezoeken.  
 

 

Op zondag 17 februari 2013 zijn wij bij het kinderhuis van Joop  

geweest. Eerst nog even wat inkopen gedaan bij de grote supermarkt 

Lotus in Chiang Mai. Joop had gezien dat de tandpasta in de reclame is 

en heeft dus dozen vol met tandpasta gekocht. Wel goedkoop hoor! 

Verder o.a. nog uien en flessen limonade.  

Daarna naar de markt in Mae Feak en vervolgens naar het kinderhuis. 

Wij werden verwelkomd door huisvader Je met glaasjes water. Verder  

kennisgemaakt met de buurvrouw Loen. In het hoofdgebouw zijn 3  

kamers met stapelbedden voor de 9 jongens. In een ander gebouwtje 

de slaapkamers voor de 6 meisjes. Na de ontvangst zijn wij met Joop  

en de kinderen Sack, Ratapo en de twee zusjes Kapita en Tawarat  

naar de waterval geweest. Met name Sack was erg behulpzaam om 

deze twee stijve harken de waterval op te laten klimmen. Vervolgens  

langs een mooie waterbron gelopen en daarna weer terug naar het  



kinderhuis. Daar speelden de kinderen badminton. Carla en ik  

moesten ons vanzelfsprekend ook nog even laten inmaken.  

's Avonds een heerlijke maaltijd van Je en de kinderen gegeten. Bij het  

koken en afruimen hebben de kinderen allemaal een eigen taak. Er 

wordt door een aantal kinderen gekookt, anderen doen de vis op de  

bbq en zelfs de jongsten helpen mee . Het gaat allemaal erg  

georganiseerd. Na het eten was er tijd voor de kinderen om wat voor  

zichzelf te doen. De één ging zijn kleren strijken de ander tv kijken .  

Om half 8 pakte iedereen zijn / haar boeken en ging aan huiswerk .Ze  

waren bezig met Engels, rekenen en tekenen. Helpen gaat voor ons  

moeizaam omdat je de taal niet beheerst. Je merkt wel dat de  

Nederlandse leermethodes op een hoger niveau staan. Engels wordt 

hieruit het hoofd geleerd maar ze hebben er geen idee van waar het 

over gaat. Dit in tegenstelling tot tafels leren, wat uit het hoofd zou  

moeten en een kwestie is van veel oefenen maar waar kennelijk 

weinig tijd voor is.  

De volgende ochtend, toen wij eindelijk uit bed kwamen (7 uur!) zat  

iedereen al gewassen en aangekleed aan tafel aan de rijst met 

groenten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek aan de waterval  Elke avond huiswerk maken, soms met hulp  



Ook nu waren de taken weer verdeeld geweest. Na het eten  

vertrokken de jongsten te voet naar school , daarna de meisjes naar 

de middelbare met de bus en als laatste de jongens op de fiets naar  

dezelfde middelbare school.  
 

 

Om een uur of 10 vertrokken wij naar het noorden, naar het dorp van 

Jawoepoh (een Lisu dorp). We gingen hier spullen (kleding, ventilator,  

tv oude stijl) naar toe brengen en rijst ophalen. Ook zouden we de  

baby bekijken van Asu. Het was een behoorlijk stuk rijden (4 uur) over 

eerst een behoorlijke weg maar het laatste stukje was flink hobbelen. 

We werden erg vriendelijk ontvangen en met name Joop kan er geen  

kwaad doen. In het dorp was een bruiloft aan de gang maar dat was  

geen probleem. Het dorp liep leeg om Joop te verwelkomen. We  

kregen water en limonade. De communicatie verliep via de zoon Abe, 

een oud leerling van Joop, die Thais en een beetje Engels spreekt. De 

Lisu hebben een eigen taal, die volledig afwijkt van het Thais. Wij zijn  

daarna op kraamvisite geweest. Het gezin Jilleman woont met 9  

personen in een hut (oma, broer, zussen, zwager en zijn vrouw en 2 

babies) en je realiseert dan pas hoe goed wij het hier hebben.  
 

 

Joop had in Chang mai luiers voor ze gekocht en we zijn later in het 

nabij gelegen dorp een draagzak gaan kopen.  

We hebben vervolgens in de kookhut van Mae heerlijk gegeten, rijst 

met groenten, zittend op de grond met onze stramme ledematen.  

De avond hebben we in de hut doorgebracht. De tv stond aan, (het is  

bijzonder als je een tv hebt) en er wordt gekeken naar soaps. Om 9 

uur gaat iedereen naar bed. We sliepen op een matje met klamboe, 

gezellig maar wel erg koud. Wij konden niet zo goed slapen van alle  

indrukken die we opgedaan hadden die dag maar Joop lag heerlijk te 

snurken.  
 

 

De volgende dag vroeg wakker van het hanengekraai, wassen  

(poedelen met een bak koud water over je heen) en een ontbijt. Er  

werd weer prima voor ons gezorgd.  



We hebben nu gegeten met Mae en Abe in de kookhut. Het smaakte  

wederom heerlijk en je mag lekker met je handen eten.  

We zijn eerst met Mae naar het dichtstbijzijnde dorp gereden om 

lapjes stof te kopen zodat ze voor ons Lisu mutsjes kan maken. Ze 

werd onder luid gelach door Joop en Hans in de pick up getild. Er  

moest ook nog een brommer naar de werkplaats maar geen  

probleem dat kon er allemaal bij . Joop vertelde dat wanneer hij in 

een bergdorp komt er altijd wel een beroep gedaan wordt op zijn 

auto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EEN STEUNTJE BIJ HET OPSTAPPEN IS NOOIT WEG  
 

 

Op de terugweg langs wat buurdorpen voor de rijst die mee terug zou  

gaan naar het kinderhuis . Het is ongepelde rijst die nog naar de  

"molen" moet maar wel heel fijn want er is nu genoeg gratis rijst tot  

aan de zomervakantie, eind maart. Op de terugweg ging Abe mee die  

een baantje heeft in Chang mai (water dragen voor 6 euro per dag ).  
 

 

Bij het kinderhuis hebben we de rijst afgegeven . De  

basisschoolkinderen waren al vrij, er was een vergadering van de 

leerkrachten, ze waren heerlijk aan het spelen .  

Om half 5 zijn we richting Mae - Rim gereden met een hoofd vol  

ervaringen die je niet gemakkelijk meer los laat. Joop zijn  

betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel voor de kinderen en  

daarbij de ouders die hun kinderen zoveel meer willen geven dan zij  

zelf gekend hebben en daarom hun kinderen naar school sturen en 

ze daardoor hun kinderen een aantal maanden niet zien .  



Het was erg indrukwekkend en alle respect !  
 
 

Fam van Stralen  

 
 
 

Tot slot wil ik u opnieuw bedanken voor alle steun en donaties die wij 
van u hebben ontvangen en ik hoop u in de maand april weer te zien.  

Met vriendelijke groeten,  
 

 

Joop Rieff  

Stichting hilltribes children.  
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